Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
Circular nº 47/2020
Ref. Plano de retomada das aulas presenciais

Caros responsáveis,
Como sabem, em 13 de março, as autoridades decretaram, entre outras medidas, o isolamento
social, a fim de controlar a pandemia do COVID-19, e a suspensão temporária das aulas presenciais nos
estabelecimentos de ensino das redes pública e privada.
A partir de então, passamos a viver num cenário completamente diferente e todos fomos
obrigados a nos adaptar a nova rotina, que inclui as aulas online por meio de plataforma virtual.
Tanto os responsáveis, alunos e professores como os demais profissionais do ESA aprenderam a
lidar com esse desafio, que exige muita perseverança, paciência, dedicação e espírito de parceria.
Trabalhamos duro a fim de que nossos alunos pudessem contar com uma estrutura de aula
online como a atual, e não temos dúvida de que muitos de vocês trabalharam duro, para atender à
demanda diária do ensino virtual. Mas, como era previsível, é chegada a hora de conversarmos sobre o
retorno ao ambiente físico escolar.
É igualmente do conhecimento geral que, em 30 de junho, foi publicado no Diário Oficial a
determinação de manter as escolas fechadas até 3 de agosto, data a partir da qual o retorno ao
ambiente presencial deve acontecer de forma gradativa, respeitando rigorosamente todos os
protocolos de saúde.
De posse desta informação o ESA vem se preparando para que todas as medidas cabíveis e
necessárias aconteçam, a fim de que o retorno se dê de forma tranquila e segura.
Todos os procedimentos adotados serão devidamente informados, com a necessária
antecedência, bem como o esquema de retorno das turmas, visto que haverá restrições ao número de
alunos por sala. Para atender a todos, trabalharemos com as turmas em rodízio semanal, mantendo,
simultaneamente, as aulas presenciais e virtuais.
Dentro dessa perspectiva, visando os melhores resultados para essa transição gradual à
normalidade, é fundamental ouvirmos sua opinião e sugestões. Para tanto, formulamos uma pesquisa,
que deve ser respondida por um dos responsáveis de cada aluno até o dia 22 de julho, quarta-feira.

O link para a pesquisa foi enviado por e-mail. Caso não tenha recebido, solicite à escola.

Atenciosamente,
Equipe ESA.

